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Toronto Eesti Keskuse Projekti teade 

Uue keskuse projekti tähelepanu keskpunktiks on jätkusuutlikkus. 

Toronto kesklinnas, Madisoni avenüüle kavandatava eestlaste uue keskuse 
planeerimine ja erinevate probleemide lahendamine on olnud edukas ja õigel kursil. 

“Nagu oleme varasemates teadeannetes nimetanud, töötame endiselt nõuetekohase 
hoolsusega projekti jätkusuutlikkuse küsimuse kallal,” teatab projektijuht David Kalm. 
“Meil on olemas väga aktiivne konsultantide ja vabatahtlike meeskond, kes võtavad 
projekti igat aspekti väga tõsiselt.” 

Oluline on keskenduda rahastamise-, kulude- ja jätkusuutlikkuse kontrollimisele. Kõik 
need on kriitilise tähtsusega, kuna neist sõltub, kas uue keskuse ehitamine ning 
tulevane kasutamine on üldse teostatav.    

Meie kogukonna ühe mütsi alla toomine on jätkusuutlikkuse aluseks, ning uue keskuse 
kestvus on midagi, mis on ja jääb projekti tulipunktiks. 

Projektijuhid teevad planeerimisprobleemide osas koostööd Toronto linnaga ning 
arutavad arhitekt Alar Kongatsiga Eesti Keskuse disaini erinevaid võimalusi. Oluline on 
tagada, et uus ehitus vastaks kogukonna mitmekülgsetele nõudmistele.   

Plaanide ja ruumide kasutuse väljatöötamise käigus konsulteeritakse kindlasti eesti 
kogukonnaga. David Kalm ja Rob Deutschmann algatavad ja jälgivad seda protsessi, 
kaasates oma töösse ka arhitekti. 

“Igaüks saab hulgaliselt võimalusi oma arvamust avaldada,” kinnitab David. “Uus 
projekteeritav kodu on mõeldud kõigile. Sellepärast peame saama võimalikult palju 
tagasisidet.” 

Davidi sõnade järgi on eriti tore jälgida, kuidas keskuse kavand võtab kuju arhitekt Alar 
Kongatsi osavate käte all. (Alari kohta ilmub peagi artikkel, milles muuhulgas 
kirjutatakse, kuidas ta jõudis just sellise planeeringuni.) 

“Me tahame kindlaks teha, et Eesti Keskuse tulevane tegevus seisaks väga tugevatel 
jalgadel,” selgitab David. “Sellest ei saa üle ega ümber. Meil on õnneks olemas päris 
tugev toetus, et see reaalsuseks muutuks.” 
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Projektiga on liitunud veel Toomas Koger CPA ja CBV (Chartered Business Valuator), et 
tagada sõltumatut järelevalvet projekti ning finantsprotsesside üle. 

Toomasel on ulatuslik erialane kogemus kinnisvaraga seotud küsimustes ning ta on 
tugevaks toeks praegusele meeskonnale. Eesti Keskusest peaks saama koht, kus 
kogukond, mis on suurim väljaspool Eestit, leiaks võimaluse paljudeks erinevateks 
tegevusteks. Sellest saaks hubane, funktsionaalne ja mugav paik, mis võtab avasüli 
vastu iga grupi, kes aitab hoida meie uhket ja sügavate juurtega kultuuri. 

Uue keskuse üheks osaks on kavandatud ka kena avatud väljak, kus võib nautida 
välisündmusi või lihtsalt vaikselt mõtiskleda. Keskuse kaasaegsed funktsioonid, nagu 
juurdepääs liftiga igale korrusele ja valgusküllased avarad ruumid peaksid vastama 
kõigi vajadustele. 

“Nii mina kui Rob oleme väga rõõmsad, et saame osaleda selles põnevas projektis, 
millel on Eesti kogukonna tulevikku silmas pidades väga tähtis osa mängida,” ütleb 
David. 

Lisateave, kaasa arvatud vastused küsimustele projekti kohta, leiate veebilehelt, 
www.estoniancentre.ca 

Kõik kommentaarid ja küsimused võib saata järgmisele emailile: 
info@estoniancentre.ca 

 


